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КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА Bio-FIT 

Европейската стратегия за сътрудничество в сферата на образованието и 
професионалното обучение /ПОО/ подчертава значимия принос на ПОО, за 
повишаване конкурентноспособността, заетостта и социалната интеграция. В този 
контекст е и проектът на тема „Стратегическо партньорство за базирано на 
компетенции обучение в областта на биоторовете (Bio-FIT)” по програма Еразъм +, 
насочен към развитие на еко-иновациите. Това е и ключова дейност на Европейската 
стратегия 2020, която насърчава разработването на продукти и процеси, които 
допринасят за устойчивото развитие и опазване на околната среда, чрез прилагане на 
знанията в индустрията. 

Европейската комисия прие Обща селскостопанска политика, чиито принципи намират 
отражение в проекта Bio-FIT и правят идеята му основателна и обективно необходима. 
Проектът акцентира върху нуждата от професионално обучение и квалификация на 
заетите в сферата на зелените биотехнологии и екологично селско стопанство, 
качественото подобряване на аграрния сектор и нуждата от висококвалифицирани 
кадри, като допринася за социално-икономическите постижения в България и 
страните партньори по проекта. 

Целевата група на проекта Bio-FIT (учители, обучители, преподаватели по 
професионално образование и обучение, мениджъри в селското стопанство и малки и 
средни предприятия), се нуждае от специализирано обучение в сферата на зелените 
технологии и по-специално в биоторовете. Този тип професионално обучение спомага 
за обвързване и сътрудничество между технологии и земеделие, при въвеждане на 
биоиновациите, във връзка с постигане на устойчиво развитие на аграрния сектор. 
Ключов фактор за усъвършенстване на човешките ресурси в този клон на селското 
стопанство, е създаването на визия за зелените професии и прилагането на 
инструментариума на ПОО, за усвояване на иновативни зелени умения и компетенции 
от работещите в сектора. Необходимостта от приложение на еко-умения и 
прилагането им, ще ускори трансфера на знания и иновации, чрез въвеждане на 
образователни програми и ресурси, ползващи потенциала на системата за ПОО. 

Следователно планираните цели и обучение отговарят на нуждите на партньорските 
страни и се фокусират върху: 

 Представяне на еко-иновативния характер на бионаторяването и ефекта върху 
околната среда; 

 Определяне видовете и качествата на биоторовете за превенция и подобряване на 
биоземеделието; 

 Проучване влиянието на биоторовете за намаляване на  материалните ресурси, 
разхода на енергия и понижаване на вредните емисии от процеса на производство; 

 

 



  

 Развитие на еко-икономиката чрез повишаване компетенциите и заетостта в 
България и в Европа, постигане на технологична компетентност и високи 
професионални умения; 

Следвайки концепцията за „Образование и устойчиво развитие”, проектът Bio-FIT 
способства за развитие на базирано на компетенции смесен тип обучение /blended 
learning/ и повишава предприемаческите перспективи. Предвид горепосочените 
тези, развитието на проекта Bio-FIT изисква транснационалните усилия на 
основаното за тази цел стратегическо партньорство. Приложеният 
транснационален подход за прилагане на най-добрите образователни практики, 
повишава заетостта в агросектора и намалява последствията от икономическите 
спадове в Европа. 
В този контекст проектът Bio-FIT развива бъдещите обучителни и кариерни пътеки 
на национално и европейско ниво. 

ИНОВАЦИИ НА ПРОЕКТА BIO-FIT 

Проектът допринася за усъвършенстване на съдържанието на професионалното 
образование и обучение в сферата на биоземеделието, чрез представяне на 
различни видове биоторове. Последните са алтернатива в модерното селско 
стопанство, като заместват химическите торове, влияят върху нарастването на 
себестойността на продукта и предотвратяват последващите проблеми за околната 
среда. Използването на биоторове е възможност за повишаване на реколтата 
(добива), особено при земеделски стопанства от среден и малък тип, 
специализирани в производството на зеленчуци. 
Биоторовете може да се произвеждат във ферма и да се ползват рационално в 
растениевъдството. Програмата Bio-FIT успешно допринася за стимулирането на 
малкия и среден бизнес, както и повишава трудовата заетост в сектора. Това е 
инвестиция в образованието и иновативните технологии в биоземеделието с 
очакван екологичен ефект. 

Предвид гореказаното, програмата Bio-FIT е насочена към: 

 прилагане на най-добрите практики и резултати, въз основа на подход, базиран 

на компетенции и принципите на Eвропейската квалификационна рамка /ЕКР/. 

 въвеждане на иновативна електронна образователна програма и методология 

за смесен тип на обучение, ползвайки инструментите на Европейската система 

за трансфер на кредити в ПОО. 

 въвеждане на система от учебни резултати и прилагане на посочените 

стандарти в образователната програма. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРОЕКТА Bio-FIT  

 

Философията на проекта Bio-FIT е в пълен синхрон с Европейските политики за 

инвестиции в образованието и иновативното управление, за пълноценно преминаване 

към базирана на знания икономика и общество.  

Инвестицията в образованието е национален приоритет за всички европейски държави, 

които са единодушни в усилията си, да осигурят система за професионално образование и 

обучение (ПОО), в която релевантните нива за квалификация и качествена практика, са 

приоритет на обучението. 

Проектните резултати, които са обективна и търсена цел, дават възможности за 

израстване чрез наученото. 

 

Обективните постижения се фокусират върху следните резултати: 

 

 Оценка на структурата и нивата на ПОО в специфичния сектор - аграрния (който 

разглежда проектът Bio-FIT). 

 Анализ на резултатите от дейностите по проекта и тримесечните доклади и всички 

документи, имащи отношение към професионалното образование и обучение, в 

областта на земеделието.  

 Определяне нивото на участие на различните целеви групи, заинтересовани лица и 

организации, лица, взимащи политически решение, както и по-широката 

общественост. 

 Установяване на връзките между крайните и междинни резултати от проекта за 

постигане на оптимален ефект. 

 Разработване на препоръки за последващи дейности, основаващи се на достигнатите 

резултати и изводи. 



  

 засилване на взаимното обучение в партньорските организации и техните 
партньори в практиката. 

 създаване на обучителна мрежа между партньорите, разпространяване и 
ползване на резултатите от образователните програми и обучителната практика 
на партньорските организации. 

Доколкото специалистите в системата на ПОО са признати като значим източник на 
знания, в програмата Еразъм + са включени следните основни изисквания за 
промяна на ролята на обучителите: усъвършенстване на компетенциите; 
установяване на динамична връзка между теорията и практиката; поставяне на 
обучаемия в центъра на обучението; 
Обект на въздействие на проекта са: учители; обучители; фасилитатори; училищни и 
административни мениджъри; кариерни и професионални консултанти; политици в 
областта на земеделието и образованието и др., които могат да се ползват от Bio-FIT 
програмата. 
Иновацията в проекта Bio-FIT е обусловена от необходимостта, от актуализиране на 
базирания на ЕКР подход за обучение, на вече споменатите целеви групи в 
биологичното земеделие, чрез въвеждане на учебна програма за биоторове. 
Новата програма ще се развие на базата на учебни резултати, в съответствие с ISCO/
ESCO система за описание на квалификациите. Този подход дава възможност за 
бъдещо развитие и трансфер на образовани професионалисти в областта на 
биоторовете на европейския пазар. Промените в квалификационната структура на 
професионалното образование и обучение, както и свързаното с работното място 
обучение, ще се усъвършенстват в европейските страни. 
Проектът Bio-FIT предлага платформа за смесен тип обучение, която е структурирана 
като матрица, основана на знанието, отговаряща на иновативно описаните 
квалификации в тази област. Тя е водещ елемент от обучителните материали, които 
разглеждат производството и приложението на биоторовете, основаваща се на 
принципите на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО и технически 
спецификации на ЕКР/EQF. Това позволява учебния материал, базиран на ЕСТКПОО/
ECVET, да бъде въведен чрез дигитална платформа, за да се усъвършенстват 
уменията на обучаемите. Програмата ще се тества чрез практически занимания, 
форуми и семинари. Ще се подберат примери за добри практики и качествени 
инструменти, за базирано на работното място обучение. Ще бъдат селектирани най-
добрите образователни примери на ЕС (на базата на уеб портал) и тестване на 
качествени инструменти за интегриране на обучение, базирано на работното място, 
в учебните програми (интервюта, PPT, портфейл). Провеждането на срещи между 
партньорите, ще даде възможност за подбор на най-добри практики за обучение на 
работното място. Това ще способства изграждане на общност от представители на 
работното място и образователните институции, предоставящи ПОО в страните 
партньори. 

 

 

ПРИНОСИТЕ ОТ ПРОЕКТА Bio-FIT 

За целевите групи: 

 Описание на меките умения и компетенции в националните квалификационни 

рамки и ЕКР, с цел припознаването им от обучаващите се целеви групи. 

 Повишава обучителните техники и умения за развитие на учебната програма за 

тези, които предоставят ПОО и ЕКР. , 

 Обучаемите повишават своята ефективност, съобразно нуждите на сектора. 

Постига се както в рамките на обучението в клас, така и на работното място. 

 По-добро разбиране на нуждите на работодателите, които предоставят 

възможности за стаж на учащите. Подобрява организационните им умения, чрез 

провеждане на срещи и обществени събития за големи групи, семинари и други. 

 Подобрява ефекта от ученето, като се набляга на поставянето на обучаемия в 

центъра на вниманието. 

 Прилагане на нови подходи и методики в ПОО и разнообразни практики, които са 

нужни за ученето в различните европейски страни. 

За заинтересованите в сектора организации 

 Трансфер на резултатите от проекта Bio-FIT и използване на учебните резултати, 

базирани на ЕСТКПОО. 

 Предоставя материали, които са адаптирани към нуждите на обучението в сектора. 

 Провеждане на семинари, сесии за тестване и наръчници за подпомагане на 

персонала на партньорите от аграрния сектор. 

 Разширяване на продължаващото образование и повишаване качеството на 

образованието, в съответствие с нуждите на сектора (изобщо и на национално 

ниво). 

 Обвързване на съответните сектори в дългосрочните дейности на проекта Bio-FIT, с 

цел подобряване на заетостта и практическото обучение.  

 Съвместно описание на квалификациите и постоянна връзка между различните 

сектори и области на земеделието и промишлеността. 



  

Друг иновативен аспект на проекта Bio-FIT е приложението на прозрачен подход при 

създаване на Зелени Квалификационни паспорти, в съответствие с ЕКР и ЕСТКПОО. 

Създаденото стратегическо партньорство, в сферата на биоторовете, включва горните 

документи с цел установяване на транс-европейски, базиран на компетенции модел, 

за ПОО. Вземат се предвид и НКР (Национални квалификационни рамки) и се 

мултиплицира въздействието от обмена на знания и размяната на опит между 

партньорите в проекта Bio-FIT. Този модел може да се реализира в рамките на 

формалното и неформалното ПОО, в съответствие със съществуващите учебни 

програми и позитивните тенденции за усъвършенстване на компетенциите и отваряне 

към нови бизнес начинания в бъдеще.  

Bio-FIT КОНСОРЦИУМ 

 

Структурата на консорциума следва йерархичните принципи, регламентирани от Борд 
за управление на проекта и водени от координатор на проекта. Бордът включва лице 
за контакт от всяка организация-партньор и отговаря за претворяването на 
оперативните фази на проекта. 
Националните звена за управление на проекта, са отговорни за координацията и 
представянето на проекто-задачите на национално ниво. Дейностите по 
разпространение и изпълнение се осъществяват от създадените за тази цел междинни 
проектни звена, а управлението на качеството от съответното звено.  
Консорциумът разчита на участниците в проекта и на организатори мрежата, 
подкрепяща целите на проекта. Партньорите в проекта са отговорни за широкото 
разпространение и оптимизация на проектните резултати на национално и 
международно ниво. Представители на вземащите политически решения, 
професионалисти по ПОО, както и социални партньори, обединени в мрежа, 
подкрепяща реализацията на проекта, улесняват неговото . 
Консорциумът е съставен от членове с различен професионален опит и компетенции, 
с опит в различни национални и европейски програми- Леонардо да Винчи, Сократес, 
НАТО, 6РП, 7РП /Рамкова програма/ и други. Разпределението на дейностите по 
проекта е въз основа на опита, капацитета и компетенциите на всеки партньор. 
Инфраструктурата на консорциума и връзките му с формалния и неформалния 
образователен сектор, осигуряват пряк контакт с целевата аудитория. Контактите с 
малки и средни предприятия в сектора, спомагат за тестването на продукта и 
осигуряват обратна връзка за ефективността му. 

БИО-ФИТ КОНСОРЦИУМЪТ ОБЕДИНЯВА: 

Процес на обучение 

Процесът на обучение е основан на нуждите от актуализиране на образованието в 

аграрния сектор и включване на иновативно съдържание. Провежда се на базата на е-

платформа. Процесът следва специално обучение и квалификационен модел, който е 

публикуван на четири езика. Това провокира развитието на национална секторна 

квалификационна система, основана на инструментите на EUROPASS, ЕСТКПОО и ЕКР.  

 

Апробация, обратна връзка и окончателно оформяне 

Тези процеси се осъществяват в сътрудничество с представители от целевите групи на 

проекта. Процесите обхващат оценка на системата за описание на квалификациите и 

компетенциите, придобити по време на работа зад граница.  

Тестването следи представянето на обучителните събития и обратната информация от тях. 

Това е преглед на обратната връзка относно продуктите на проекта, тяхната приложимост 

и значение и способства за окончателното оформяне на интелектуалните резултати. 

Целите на Bio-FIT 

Целеви групи  

Моделът на проекта Bio-FIT за формиране на квалификации, се отнася за учители, 

обучители, подпомагащи ученето (фасилитатори), професионалисти в сектора, училищни 

и административни мениджъри и вземащи политически решения хора в земеделието, 

които са и преки бенефициенти по проекта. 

Икономически сектори 

Агро и еко-инженерството, опазването на околната среда, биотехнологиите и хранително-

вкусовата промишленост, се нуждаят от професионалисти със съответните утвърдени и 

актуализирани квалификации, следвайки квалификационните модели на проекта Bio-FIT . 

Сътрудничество между организациите. 

Партньорството по проекта Bio-FIT включва различни 

институции, а националните служби, съдействат на процеса за 

регулиране, прозрачност и припознаване на квалификациите на 

национално и европейско ниво.  



  

„БУЛГАП” ООД, БЪЛГАРИЯ 
„Булгап” ООД е дружество с предмет на дейност в областта на производство и 
сертифициране на хранителни и селскостопански стоки. Работи съвместно с 
производители, особено на селскостопански продукти, при въвеждането и 
прилагането на стандарти за безопасност на стоките- ISO 22000, FS 22000, IFS.BRC 
и кодове за добри селскостопански практики. Дружеството осигурява 
стратегически решения за разработване и внедряване на системи и стандарти за 
управление, както и за разработването и прилагането на стандартите за 
сертифициране на продукти.  
Дейността на дружеството се фокусира върху акредитирането на лаборатории и 
инспектиращи организации; СЕ маркиране, разработване и управление на 
проекти по различни програми, оптимизация и реформиране на бизнес-процеси. 
Дружеството подкрепя и си партнира с малки и средни предприятия при 
реализиране и управление на проекти по европейски фондове, както и НПО, 
общински съвети, ангажирани с програми на Европейския съюз. Като част от тази 
дейност, "Булгап" ООД извършва оценка на реализацията на различните 
оперативни програми и фондове, разработване на цялостна проектна 
документация и управление на проекти. Фирмата предлага също така семинари и 
обучения по международните стандарти (включително прилагането на добри 
земеделски практики), както и по социални въпроси. 
Обученията се провеждат от високо квалифицирани обучители в съответни 
специализирани области, които успешно комбинират теоретичните знания с 
практическите умения. 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ „БИОИНТЕХ” ООД, 

БЪЛГАРИЯ 

ЦИРД „Биоинтех” ООД e създаден в съответствие с европейските стратегически 
цели за развитие и повишаване ролята на образованието и технологичните 
иновации. Дружеството провежда изследвания в областта на водещи екологични 
технологии, в сферата на производството и околната среда, информационните и 
комуникационните технологии, като ангажира експерти от български и 
европейски университети, изследователски организации, индустрията и 
институции, вземащи политически решения. ЦИРД ”Биоинтех” притежава 
експертни познания в областта на производството, прилагането и икономическото 
планиране в сферата на зелените биотехнологии и по специално зелената 
енергия и биоикономика. Екипът на „Биоинтех“ е съставен от опитни 
преподаватели и обучители, които са представители от различните нива на 

 Прилагат се пилотни процедури за оценка и трансфер на резултатите от формалното и 

неформалното образование. 

 Разработва се Досие за зелени /еко компетенции/ и квалификационен паспорт, които 

съхраняват документите от сертифициране на обучението и придобитите компетенции /

квалификации в аграрния сектор. 

Тези стъпки се осъществяват като се ползват следните инструменти: 

 Широк многоезичен е-учебен портал, който съдържа Bio-FIT квалификационна е-рамка и 

досие за зелени компетенции, както и ръководство, материали за оценка и 

разпространение. 

 Сътрудничество със секторните организации, които установяват интеграцията с ЕСТКПОО 

системата на национално и европейско ниво. 

 Разпространение и ползване на учебните резултати - пряко представяне и подкрепящи 

материали. 

 Мерки за последващо прилагане на Bio-FIT е-програма за квалификации, описание, 

основано на учебните резултати. 

 Връзка между новата квалификация и квалификацията, която изискват националните 

обучителни програми, ползвайки ЕСТКПОО. 

МЕТОДОЛОГИЯ НА Bio-FIT ОБУЧЕНИЕТО 

Дидактика  

Учебните резултати са представени като обучителни единици, за да се отговори на нуждите 

от квалификации в съответния сектор (аграрен). Образователните материали са 

структурирани по начин, който отговаря на променящата се роля на обучителите - от 

преподаватели до подпомагащи и провокиращи ученето. Обучителните материали са 

структурирани по модел, фокусиран върху определени единици.  

Методология 

Основава се на структуриране на съдържанието на формални единици, определяни като 

учебни предмети в учебния план (програма). В контекста на учебните резултати, 

обучителните единици представят набор от компетенции, придобити по време на учебния 

курс. Тези единици  обхващат знания и умения, които са част от ежедневния трудов процес и 

водят до натрупване на практически компетенции.  

 



  

Те са с богат преподавателски опит при писане на учебници, програми за обучение и 
нови методики, с опит в гарантиране на качеството и експертиза в областта на 
професионалното образование и обучение за възрастни и младежи. 
Обучението на възрастни и безработни е едно от основните дейности на центъра, с 
цел предлагане на алтернатива за адаптиране към променящата се трудова 
обстановка в социален и икономически аспект. 
ЦИРД „Биоинтех” целенасочено се фокусира върху адаптацията на възрастните и 
младите хора към променящите се образователна, технологична и материална среда, 
като подобрява техните комуникативни и социални умения, обмен на опит и ноу-хау 
за добри практики в национален и международен мащаб. „Биоинтех” включва 
опитния си и квалифициран екип към партньорския състав на проекта Bio-FIT. 
Дружеството също така предлага на партньорите, експертния опит на своя персонал и 
компетенциите им по отношение на управлението на проекта, като координатор / 
експерт на мултинационални проекти по различни инициативи на ЕС - TEMPUS, INCO-
Copernicus, NATO, Socrates/Erasmus, програмите LdV I I и LdV II, Еrasmus +. 
 

EВРОПА 21, БЪЛГАРИЯ 

„Европа 21” е неправителствена организация с нестопанска цел в областта на 
образованието, обучението и културата. Сдружението е активно в професионалното 
обучение, развитието на гражданското самосъзнание и обучението на персонал в 
малки и средни предприятия. Екипът на „Европа 21” се състои от 
висококвалифицирани преподаватели на различни нива в образователната система, 
както и автори на специализирана литература и учебници за нови образователни 
програми, експерти по гарантиране и оценка на качеството. Професионалното 
обучение е едно от основните направления на НПО насочено към младежи, възрастни 
и безработни, с цел адаптирането им към постоянно променящата се трудова и 
социална среда, както и повишаване на тяхната конкурентноспособност. Сдружението 
е насочено към адаптиране на възрастните и младите хора към промените в 
образованието, технологиите и околната среда, чрез усъвършенстване на знанията и 
компетенциите им, в това число комуникативните и социални компетенции, към 
променящата се икономическа и технологична среда. 
Фокусът на дейност на Европа 21 са и активния обмен на добри практики на 
национално и международно равнище. 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ГЪРЦИЯ 

Националният център за обществено здраве организира курсове и следдипломни 
програми на различни теми, отнасящи се до управлението и организацията на 
общественото и професионалното здравеопазване, общественото здраве и здравно и 
екологично инженерство. 

Портфолиото съдържа следните пет документа, които удостоверяват умения и компетенции: 

 

 Автобиография – във формат, който спомага на европейските граждани да представят 

техните умения и квалификации по най-добрия възможен начин. 

 Езиков паспорт – документ за самооценка на езиковите умения и компетенции. 

 Европас сертификат за мобилност – удостоверява знания и умения, придобити в 

европейските страни. 

 Допълнителни сертификати – описват знания и умения, придобити от гражданина в 

сферата на професионалното образование и обучение. 

 Диплома – описва знания и умения, придобити в сферата на висшето образование. 

Нови възможности за зелени професии 

Новите възможности за зелени професии възникват благодарение на признаването от 

Европа на квалификациите, придобити от обучаващите се, в сферата на опазването на 

околната среда и особено по отношение на експлоатацията, управлението и икономиката, 

съотнесени към Европейската класификация на уменията, квалификациите, 

компетентностите и професиите /ESCO/. Те са отворени към гражданите, които са 

предприели реинтегриране в националната икономика, след учене и работа зад граница. 

Тези трудови перспективи са резултат от транснационалната мобилност на обучители и 

работодатели. Благодарение на приложението но моделът Bio-FIT, който предлага 

прозрачност и по-добро разбиране на квалификациите на обучаващите се, те могат да се 

реализират в партньорските страни. 

Bio-FIT програмни инструменти 

Проектът Bio-FIT прилага следните стъпки за признаване на квалификациите: 

 Екипът на проекта Bio-FIT изгражда структура на управление, разпределя дейностите 

между партньорите, изработва тематичните и квалификационни елементи и темите на 

курса. 

 Разработена е система, базирана на ЕСТКПОО за секторно описание на квалификации, 
чрез създаване на платформа за смесен тип на обучение в аграрния сектор. Платформата 
включва курсове, чиято познавателна част е организирана в учебни модули, които 
кореспондират с 5, 6 и 7 ниво на Европейската квалификационна рамка и в съответствие с 
ЕСТКПОО.  



  

С богатият си преподавателски и организаторски опит, екипът активно ще участва в 

разработването и прилагането на съвместен модел за смесено обучение, базиран на 

компетенциите, трансфер на учебни резултати, разработването на продукти /резултати, 

разпространение на ползваните методи и техники. Организацията допринася за 

установяване на ключовите моменти в изпълнението на проекта, структурирането на 

дейностите и практическото им изпълнение.  

 

GREENFORCE Ltd., КИПЪР 
 
„GREENFORCE” Ltd., представлява малко и средно предприятие, което е активно в сферата 

на технологичното оборудване, еко-технологиите и маркетинга на националния и 

международен пазар. Основната мисия на компанията е предоставяне на решения и 

подкрепа, за успешни бизнес действия, като предлагат на своите клиенти най-доброто от 

най-модерните решения, най-иновативните технологии, опит и информация. Компанията 

прави експертизи за координиране на знанията и уменията с глобалните политики за 

растеж и устойчиво развитие. “GREENFORCE” Ltd. е изградила здрави контакти с клиентите, 

осигурявайки високоефективни еко-технологични методи за производство и управление. 

Това се осъществява паралелно с концепциите за опазване на околната среда.  

KEK TENGER BUSSINES NETWORK ltd, УНГАРИЯ 
 
KEK TENGER BUSSINES NETWORK ltd, Унгария е активна в широк спектър от дейности като 

образование, управление, консултиране, както и в провеждането на различни изследвания, 

свързани с тях. Колежът „Кек Tenger” е част от бизнес мрежа, която подготвя успешно 

чуждестранни студенти за различните степени на образование. Той е установил 

партньорство с най-добрите национални и европейски университети. Сред тях е Eötvös 

колежа към Eötvös Lonard University, където студентите на Kek Tеnger могат да придобият 

приравнителна степен или сертификат за владеене на чужд език. Студентите избират между 

четиригодишен колеж или университет за придобиване на бакълавърска степен, например 

в Централноевропейския-университет /ЦЕУ/, който е един от ключовите партньори на Кек 

Tenger, за магистърски и докторски програми, вкл. и възможности за стипендия. 

Програмите за обучение се отличават с индивидуалния подход към студентите.  

ЕКР превежда квалификациите, като ги прави разпознаваеми и съответстващи си в 

различните страни на Европа. ЕКР стимулира ученето през целия живот и мобилността 

на европейските граждани за учение и работа зад граница. 

Европейските страни са стимулирани да съотнесат националните си квалификационни 

системи към ЕКР, така че всички нови квалификации от 2012 година да са съотносими 

към нивата й. 

 

Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и 

обучение (ЕСТКПОО). 

 

Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и 

обучение дава шанс на хората, да контролират индивидуалния натрупан обучителен 

опит и улеснява движението им в рамките на Европа, и реализирането им на общия 

трудов пазар. Тя способства за валидирането, признаването и прилагането на 

придобити, по време на работата умения и знания в друга страна и придобит опит там. 

ЕСТКПОО създава техническа рамка за описание на квалификациите, чрез единици от 

учебни резултати, които са предмет на оценяване, трансфериране, натрупване и 

признаване. Всяка единица се асоциира с известен брой точки от ЕСТКПОО, които се 

разработват на база общи стандарти: 60 точки се определят за учебни резултати от 

една пълна учебна сесия в ПОО.  

Индивидуалните учебни разултати се оценяват и валидират, за да трансферират 

кредит точки от една квалификационна система към друга. Системата позволява 

развитието на общи препоръки за професионални квалификации и пълна 

съвместимост с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). 

Еuropass 

Europass е европейска инициатива, чиято цел е достъпност на квалификациите и 

мобилност на европейските граждани. Това е портфолио от документи за учене през 

целия живот, което описва всички учебни резултати, квалификации, трудови 

резултати, умения и компетенции, придобити до момента, подкрепени със 

съответните сертификати.  



  

Тези дейности се отнасят до устойчивото развитие, където икономическите познания 

водят до подобряване качеството на живот в условията на социалната и културната 

динамика.  

Във връзка с тази сфера на дейност „Kek Tenger” прилага в образователната си 

програма конкретни аспекти, като се акцентира върху екологията, устойчивото 

развитие и "зелено" земеделско обучение.  

Организацията постига заложените в образованието цели, чрез сътрудничество с 

консултанти и експерти, наети като фасилитатори в областта на зелените 

биотехнологии и устойчивите земеделски практики.  

Прилаганият от Кек Tenger „зелен“ подход към образованието и обучението, има за цел 

да развива „зелените“ умения и компетенции на настоящите и бъдещи студенти, с цел 

засилване на еко-съзнание у тях. 

Стратегическото партньорство е в съответствие с актуалните и специфични 

компетентности на партньорите. Те са ангажирани да подкрепят стратегическия 

характер на проекта Bio-FIT, особено в процеса на разработване на концепцията на 

проекта и образователната програма. Партньорите осъзнават отговорностите си 

относно оперативната организация на проекта, осъществяват постоянен контакт както 

помежду си, така и с национални институции и странични партньори. Те са признати 

като специалисти с компетенции в областта на Bio-FIT и притежават необходимите 

квалификации за разработване на нова система, базирана на учебни резултати, за 

секторна квалификация и обучение. Обективните фактори, използвани като критерии 

за създаване на партньорството са: капацитет за преодоляване на съществуващи 

недостатъци в партньорските институции; голям опит на ангажираните участници, 

който е залог за успеваемост в строго специфичната област на еко-земеделието; 

способност да подкрепят развитието на базираното на учебни резултати Bio-FIT 

обучение. 

 

Език: български, английски, гръцки, унгарски; 

Място: партньорските държави; 

КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА BIO-FIT 

Прилага се набор от показатели за качество, за измерване нивото на прогрес през 

различните фази на проекта. Чрез инструментите за управление на качеството се 

проследява гъвкавостта и ефективността на компонентите на проекта, като се 

използват процедури за контрол и оценка на резултатите от проекта.  

Разпределение на ECVET кредитните точки, зависи от националните изисквания. 

Сравнява се съдържанието на формалното обучение в различните държави и ситуации, 

за да се определи времето за обучение за придобиване на компетентност в 

неформалното /информалното обучение.  

Показателите за качество на процеса дават информация за: 

 Вътрешната и външната комуникация по проекта; 

 Цялостното управление на проекта; 

 Включването на заинтересованите организации по време на осъществяване на 

проекта; 

 Разпространението на интелектуалните резултати; 

 Пилотирането (прилагане) на проекта; 

 Разпространението и експлоатацията; 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА Bio-FIT 

Европейски и национални квалификационни рамки 

Европейската квалификационна рамка /ЕКР/ е препоръчителен инструмент, 

способстващ за съпоставянето на националните системи и рамки за квалификация, и 

техните нива.  



  

 

БИО-ФИТ РАЗРАБОТВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
ПРОДУКТИ : 
 
Интелектуален резултат /ИР1/ - Национално проучване „Насърчаване на 
органичното земеделие чрез обучение, фокусирано върху био-торовете”. 
 
Националното проучване има за цел да анализира и допълни актуалното 
състояние у всяка партньорска страна, за съществуващите програми за био-
торове, наличието на еко-перспективи у тях, наличните компетенции и методи за 
оценяване на квалификациите.  
Разработката ще отрази събраната от партньорските страни информация и ще 
представи актуалния статус в обучението по био-торове, основната структура на 
обучението, съотнесено към националните и европейската законодателна рамка 
и политика, оценявайки нуждите на образователната система и перспективите, 
които предоставя проекта, в съответствие с националните и европейски 
приоритети в професионалното образование и обучение (прилагайки ЕКР/НКР и 
ЕСТКПОО). 
Очакваните постижения в интелектуалния резултат /ИР1/ са идентификация и 
анализ на националните потребности на партньорите, в съответствие с 
устойчивите земеделски практики и възможности за обучение в сектора.  

Той има значение за: 
 Последващото развитие на други Bio-FIT интелектуални резултати; 
 Подобряване развитието, обмена и поддържането на сертификатите в ПОО; 
 Подобряване достъпността и прозрачността на придобитите е- компетенции, 

чрез хармонизиране на EUROPASS, ESCO и други европейски инструменти (EКР, 
ЕСТКПОО). 

Език: български,английски; 
Формат: уебсайт; CD; 
Методология: изследване; въпросници, интервюта; литературен анализ; 
консултации; 

Bio-FIT квалификационни паспорти / Досие със Зелени (еко) компетенции (ИР 2) 

Обща рамка на документите, удостоверяващи завършено обучение и придобита 
компетентност / квалификация, отнасящи се към цялостното обучение и 
усвоените компетенции по време на Bio-FIT обучението. Това ще улесни 
процесите на мобилност и включва следното:  

 Документи, които са в съответствие с EUROPASS и новопредставената Рамка за 
развитие и разбиране на дигиталната компетентност в (DIGCOMP). 

 Сертификати за работен опит или преминато обучение. 
 Сертификати от придобито неформално и професионално обучение /вкл. от 

обучение във фирмата/. 

Общият план за разпространение се разработва от Борда за управление на проекта. В него 
се предлагат начини за достигане до заинтересовани страни, включително крайните 
потребители и обществеността, с цел да се повиши информираността им относно 
решенията на консорциума, както и да бъдат стимулирани да приемат решенията и 
резултатите. Прави се анализ за приложимостта на средствата за разпространение, както и 
оценка и планиране на обхвата на дейностите по проекта и достигнатите целеви групи. 
Представя се окончателна оценка на стратегията за разпространение на Bio-FIT. 

Канали за разпространение: лично представяне на материалите; разпространение на 
рекламни и информационни материали; участие в различни мероприятия; интернет; 
разпространение на информационни материали сред целевите групи; 

Ползване на Bio-FIT резултатите: анализиране на обратната информация от потребителите, 
начинът по който се възприема идеята на проекта; представяне на резултатите и 
прилагането им, с цел развитието и напредъка на проекта Bio-FIT. 

СЕМИНАРИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 

Предвидените събития за разпространение и специализираните семинари, са с цел 
поетапно представяне на разработените интелектуални продукти пред целевите групи и 
заинтересованите организации. В зависимост от специфичните особености за страната и 
институциите, предвидените семинари за разпространение се фокусират върху: 

 Семинар „Биоторове- устойчиво и екологично биоземеделие”, организиран в България, 
с цел ускоряване на изследването, трансфера на знания и новите обучителни практики в 
аграрния сектор. В допълнение- участие в три събития в аграрния сектор, а именно: 
Международна конференция - „Образование, наука и растеж”; Международен аграрен 
панаир; семинар на тема „Екология - 2016”. 

 Семинар „Образование и обучение по биоторове - базова стъпка на органичното 
земеделие”, който ще се организира в Гърция, с цел да представи проекта Bio-FIT и 
концепцията за електронно обучение и предложената рамка за описание на умения и 
компетенции. 

 Семинар „Тенденции в световната индустрия за производство на биоторове”, 
организиран в Кипър, с цел повишаване на информираността и знанията за размера и 
ограничените възможности на ЕС, да направи професионалните курсове в по-голяма 
степен съответстващи на нуждите на трудовия пазар, чрез подобряване качеството на 
професионалното обучение. 

 Семинар „Проектът Bio-FIT – възможност за прилагане на професионалното 
образование и обучение по биоторове в голям мащаб”, който ще се организира в 
Унгария, с цел да представи нуждата и изискванията за интегриране на европейската 
политика за професионалното образование и обучение, в националните програми за 
професионално образование и обучение в аграрния сектор. 



  

 неформални сертификати (от трудов опит, работна дейност или доброволческа работа). 

 Всички останали международно признати сертификати. 

 

Рамката на систематизираните документи е създадена, въз основа на общи за проекта 

критерии и процедури, показатели за стандарт на качеството. 

 

Език: български; английски; гръцки; унгарски; 

Формат: CD; като документи на уебсайта; 

Методология: Паспорт за умения, съставен за всички описани 

квалификации; 

 

Образователна електронна платформа (ИР3) 

 

Образователната е-платформа (ИР3) представлява интерактивен портал за е-обучение, който 

по своята същност е гъвкава електронна среда за базирано на компетенции кариерно 

развитие. Той е и база данни от информация за предметната област на проекта, както и за 

обмен на опит в рамките и извън консорциума по проекта.  

Bio-FIT порталът действа като мощен инструмент за разпространение и средство за ползване.  
 
Платформата съдържа следните части: 
 Основна информация и описание целите на проекта, продуктите и приноса. 

 Bio-FIT платформа за квалификации, която осигурява рамката на основния алгоритъм за 

придобиване на компетенции по Био-торове. 

 Електронна галерия на проекта, която представлява логически свързани записи, 
консолидиране на съответната информация в обща база данни в целевия сектор на 
проекта. 

 
Език: български; английски; гръцки; унгарски; 
Формат: уебсайт; 

Методология: е-обучение; партньорите и целевите групи имат свободен достъп до интернет–

портала; 

Език:английски; 

Формат:CD; 

Методология: Методологията за оценка включва прилагане на стратегии за самооценка като 

въпросници, тестове и формуляри за оценка; създаване и използване на алгоритъм на 

обучителния процес; събиране на данни чрез структурирани тестови материали; анализ на 

информацията от обратната връзка; 

Съпровождащи събития 

Планирани са четири тест-обучения за пилотно прилагане на продуктите и резултатите на 

проекта, придружени с набор от документи за оценка. Събитията са организирани в четирите 

партньорски държави, като участниците са избрани от основните целеви групи и 

заинтересовани страни, основните дейности на които са свързани със спецификата на 

проекта. Така апробирането и пилотирането на Bio-FIT е-програма за смесен тип на обучение, 

ще се организира от всички партниращи страни. Другите интелектуални резултати също ще се 

представят и дискутират. Процесът на обучение се оценява чрез самооценка и оценка (чрез 

инструментите на програмата). Офлайн представянето се разкрива и чрез обратна връзка и 

спомага за оптимизирането на програмното съдържание и неговата приложимост. 

Език: български; английски; гръцки; унгарски; 

Достъп: в партньорските страни; работни срещи; пряко вербално представяне и дискусии; 

Методология: обучение лице в лице; тестване онлайн /офлайн. 

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ  

Дейностите са фокусирани върху разпространението на продуктите по време на проекта. Това 

определя и дава приоритет на ключовите продукти за разпространение; идентифицира 

категориите потребители, до които трябва да се достигне; разработва съответните техники за 

достъпност; определя времето за разпространение на плануваните дейности и контакти и не 

на последно място - дефинира приоритетите и целите на средствата за разпространение. 

 



 
 

Bio-FIT образователна програма (ИР4) 
 
Многоезичен модел за актуализиране на квалификации, в сферата на производството и 
приложението на био-торове, съобразен с инструментите на ЕС, ЕКР /НКР и прилагането на 
ЕСТКПОО в процеса на ПОО. Платформата насърчава обучението, базирано на 
компетенции, чрез разработване на Bio-FIT образователно съдържание и Bio-FIT 
обучителна платформа, за усвояване на набор от знания, умения и широки компетенции, 
от целевите групи на проекта и крайните потребители. 
 
Език: български; гръцки; унгарски; английски; 
Формат: уебсайт; CD; 

Методология: Създаване на алгоритъм за представяне на разработено обучително 

съдържание в Сертифицирани Единици от Учебни Резултати, създаване на 10 – ПОО 

обучителни пътеки, прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за ПОО, въпроси с 

повече от един отговор, отговарящи на дадени ситуации. 

Bio-FIT Наръчник за обучители и обучаеми (ИР5) 

Учебният наръчник съдържа три обособени части, които са структурирани така, че да 
осигурят необходимата информация за структурата на електронната обучителна програма 
и участието на обучители и обучаеми в образователната програма.  

Трите основни части са следните: 

I. “Наръчник за обучение” – наръчникът е в помощ на обучителите да съотнасят вече 
придобитите знания и умения, за устойчиво земеделие и органично селско стопанство, на 
по-високо ниво на обучение.  

II. “Ръководство за преподаватели по информационни и комуникационни технологии 
– тази част ще представя препоръки и насоки за начина, по който работи Bio-FIT e -
програма и как преподавателите по професионално обучение могат да ползват нейните 
възможностите онлайн и офлайн.  

III. Ръководство за обучаеми по информационни и комуникационни технологии - тази 
част ще се разработи за обучаемите и ще включва описание на образователната програма 
Bio-FIT и съдържанието й, както ще съдържа писмени инструкции за онлайн и офлайн 
ползване на обучителните материали. 

Език:български;гръцки;унгарски;английски; 

Формат: уебсайт; CD; 

 

Bio-FIT ЕСТКПОО рамка (ИР6 ) 

Този практически наръчник осигурява подробно обяснение на ЕСТКПОО концепцията, 

принципите и процесите, както и начините за интегриране, чрез акредитация (ЕСТКПОО) на 

обучените, след завършване на Bio-FIT образователната програма. Преподаватели, 

обучители по ПОО, изследователски центрове и институти, които осъществяват 

професионално обучение в аграрния сектор, ще приложат инструментите и процесите на 

ЕСТКПОО, разработени и тествани в рамките на проекта Bio-FIT. 

Език:български ;английски; 

Формат: уебсайта;CD; 

Методология: ЕСТКПОО кредитни точки; методи, използвани за трансфер на кредити и 

натрупването им, Меморандум за разбирателство (Memorandum of understanding) 

НАЧИНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА Bio-FIT УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Анализи, тестване и оценка  

Стратегията за оценка на Bio-FIT проекта включва вътрешен и външен мониторинг и 
оценка. 

Вътрешният мониторинг се отнася до дейностите на партньорските организации, вътрешна 
оценка на междинните / крайните резултати от експертите, както и прилагане на 
качествени показатели. 

Външният мониторинг прилага външни критерии за оценка на проекта и се провежда от 
академични национални и международни организации. Крайната оценка на проектните 
резултати се провежда чрез тестване / оценка и адаптиране на процеса.  

Като резултат се изработва доклад за оценка , който съдържа: 

 Набор от документи, отнасящи се до оценката. 

 Информация за формата и специфичното съдържание за всяко събитие и резюме за 
вида и спецификата на целевите групи и участващите заинтересованите страни. 

 Обратна информация за приложимостта и целесъобразността на продуктите на проекта.  
 Подходи за адаптиране на планираните учебни резултати. 

Крайният доклад за оценка на резултатите от проекта Bio-FIT, ще акцентира върху 
възможностите за апробиране на системата за описание на квалификациите - процедура 
по мобилност за кръстосано / мултинационално коопериране . 


